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MATERIALE PREGĂTIRE
• Observarea naturii
• Conştiinta de sine
• Expresie creativă

• Un smartphone sau 
   cameră foto
• Hârtie
• Creion

Această activitate începe în 
aer liber, într-un loc liniștit, 
unde poate fi observat 
apusul de soare, așa că 
facilitatorul trebuie să se 
asigure că există un loc în 
apropiere, cu vedere deschisă 
spre vest și suficient spațiu 
pentru ca toți participanții 
să se așeze la cel puțin 12 
metri unul de celălalt, să nu 
audă, să nu vadă sau să nu 
deranjeze unul pe celălalt.

Apus de soare

1 oră

Introducere
Apusul de soare aduce de obicei culori magice. 
Privitorul liniștit poate observa multe schimbări 
și evenimente fascinante în această perioadă. 
Grupul trebuie să sosească cu cel puțin 15-20 
de minute înainte de apus la locul ales și fiecare 
individ trebuie să-și găsească propriul loc pentru 
a se așeza și a observa în liniște evenimentul.

6 - 12 participanţi
individual | perechi | grup

activitate de exterior/na-
tură, dar poate fi terminat 

în interior.

expresie artistică 
(fotografie, scriere creativă)

coaching și bunăstare 
mentală

Scopul 
activităţii



Paşi
• 30 de minute – Fiecare participant stă liniștit la locul său și observă 
evenimentele apusului. Marchează evenimentele observate (mișcări ale 
animalelor sau plantelor, schimbarea luminilor și umbrelor etc.) și realizează 
maximum 5 imagini ale apusului.
• 10 minute - Facilitatorul îi adună pe participanți 
și aceștia se așează în cerc în interior. Facilitatorul 
le cere să se gândească la o zi obișnuită din viața 
lor și la factorii de stres care apar de obicei în 
timpul unei zile. Participanții trebuie să noteze cel 
puțin 3 factori de stres fiecare.
• 10 minute - Apusul de soare este un moment 
de încetinire pentru natură, poate fi folosit ca o 
metaforă a lăsării în urmă a lucrurilor, a calmării, o 
practică de a reveni la o poziție de odihnă centrată 
pe sine. Participanții sunt rugați să formeze perechi 
și să discute factorii de stres pe care i-au găsit și 
asemănările cu evenimentele apusului observat de ei.
• 10 minute – Fiecare participant are timp 
individual să vină cu o propoziție scurtă și pozitivă care poate fi folosită 
ca o mantră pentru a depăși momentele stresante și pentru a obține o 
viață de zi cu zi echilibrată, centrată. Această propoziție poate fi scrisă 
pe cea mai bună fotografie de apus de soare făcută în timpul solo.
• Cercul de închidere – fiecare participant își prezintă propoziția 
(mantra) și o repetă de trei ori în fața grupului.

Reflecţie

Observații

• Cum te-ai simțit când ai rostit propoziția (mantra)?
• Cât de util a fost să discutați despre factorii de stres cu partenerul dvs.?

Cuvântul mantra poate fi împărțit în două părți: „om”, care înseamnă minte și „tra”, 
care înseamnă transport sau vehicul. Cu alte cuvinte, mantra este un instrument al 
minții, se poate stabili o intenție și, cu ajutorul cuvintelor, poate fi ajutată această 
intenție să se întâmple. Ca o sămânță plantată cu intenția de a înflori într-o perenă 
frumoasă, o mantra poate fi gândită ca o sămânță pentru a energiza o intenție.
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